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Luule Epneri kauamängiv maailm
Kaks empiirilist fookust, Kõivu näidendite maailmalikkus ja Undi lavastustest mängulisus, kujundavad teose 
„Mängitud maailmad“ teoreetilist raamistikku.

ANNELI SARO

Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alus-
tama sellest, et Luule Epner on olnud 
minu õpetaja ja kolleeg. Nii on kombeks 
selliseid lähisuhtest võrsunud arvustusi 
alustada. See ülestunnistus peaks luge-
jale märku andma kirjutaja ja arvusta-
tava objekti autori lähedasest suhtest, 
mis peaks justkui välistama objektiivse 
kriitika, olgu siis viisakusest (kes see 
ikka oma akadeemilist ema lööb!) või 
pimestavast mõjuängist. Kuid miks 
välistada vastupidine: õpilane püüab 
mõjuängist välja pääseda või lihtsalt 
tõestada oma intellektuaalset üleolekut 
õpetajast?

Nii või teisiti, need suhted on olemas 
ja küllap need ka kuidagi mõjutavad, 
kuigi ei tea veel, kuidas. Vabanduseks 
ütlen siiski, et kuna Epner on 1992. aas-
tast Tartu ülikoolis juhtiva õppejõuna 

teatriteadust õpetanud, siis ongi Ees-
tis keeruline leida inimest, kellel oleks 
teatriteaduslik kompetents ja seejuures 
puuduks kokkupuude Epneriga.

Mis raamat see on? Autor ise väidab 
raamatu eessõnas (lk 7), et see on saanud 
alguse paarkümmend aastat tagasi, kui 
ta kirjutas esimesed artiklid Madis Kõivu 
näidenditest ja Mati Undi lavastustest. 
Need kaks empiirilist fookust – Kõivu 
näidendite maailmalikkus ja Undi lavas-
tustest mängulisus – hakkasid kujun-
dama ka selle teose teoreetilist raamis-
tikku, mille võib tingimisi koondada 
mõiste „mängitud maailm“ alla. Epner 
lähtub käsitlusest, et teatris ja draamas 
toimub maailmade ehitamine mängu 
kaudu ehk tegemist on mängitud maa-
ilmadega.

Teos jaguneb kolmeks mahuka-
maks peatükiks: teoreetiliseks sisseju-
hatuseks „Maailm ja mäng“ ning pea-
tükkideks „Madis Kõivu maailmad“ ja 
„Mati Undi teatrimängud“. Nagu näha, 
on teose struktuur kaunilt maailma ja 
mängu vahele pingestatud. Interluu-
diumidena on teise ja kolmanda peatüki 
järele paigutatud nummerdamata artik-
lid Nikolai Baturini näidenditest ja Tiit 
Ojasoo esimestest lavastustest. Nii satu-
vad Kõivu ja Baturini draamad rohkem 
maailma fookusesse ning Undi ja Ojasoo 
lavastused mängu fookusesse.

„Mängitud maailmad“ ei ole siiski 
ainult nimetatud kirjanike-lavastajate 
loomingu analüüs, vaid palju ambitsioo-
nikam projekt – see on teatri kui feno-
meni ontoloogiline ja epistemoloogiline 
uuring, mis on tõukunud empiirilistest 

näidetest või mida need näited on illust-
reerima valitud. Epneri analüüside alt 
kumab pidevalt teda justkui pealis-
ülesandena saatev küsimus „Mis teater 
on?“ või „Millised teatrid olla võiksid?“. 
Nii nendib ta Kõivu analüüsides: „Teater 
[---] võib selles valguses olla üks inim-
eksistentsi essentsiaalseid metafoore, 
millesse on kätketud vaatamine nii 
nägemise kui ka mõistmisena“ (lk 131).

Nimetasin raamatu Epneri kaua-
mängivaks, sest see koondab rohkemgi 
kui 20 aastat „teatritööd“. Epner on 
„Mängitud maailmadesse“ sünteesi-
nud mitte ainult eelnimetatud kirja-
nike ja lavastajate vaatlused, vaid kogu 
oma teatrialase elutöö ja eruditsiooni. 
Keda üksikkäsitlused niivõrd ei huvita, 
see võib lugeda teost teatriteoreetilise 
käsitlusena, edasiarendusena Epneri 
„Draama teooria probleemidele“ (I osa – 
1992, II osa –1994).

Olles kolleegi kirjutistega hästi tut-
tav, jälgisin tähelepanelikult ka ta bri-
kolaažitehnikat: võtteid ja strateegiad, 
kuidas ta oma vanemaid artikleid liitis, 
ümber kirjutas ja kontseptuaalseks 
tervikuks sulatas. Nimetasin raamatu 
Epneri maailmaks (mitte maailmadeks), 
sest minu meelest moodustavad tema 
akadeemilised tööd sidusa terviku, kus 
alati on tuvastatav autori esteetiline 
maitse, intellektuaalsed huvid ning dis-
kursiivne käekiri. Pole üllatav, et seda 
maailma raamivad, sisustavad ja kujun-
davad suuresti Kõivu ja Undi maailmad.

Mis maailm see on? Esiteks: Epner on 
kokkuhoidlik tekstikangur. Tema teks-
tide täpsust ja isegi kokkuhoidlikkust 

võib imetleda, aga sellest on ka palju 
õppida. Naljatamisi võib tema stiili seos-
tada nõukogudeaegse paberi puuduse ja 
avaldamiskohtade nappusega, aga ka 
nüüdisaegse ökoloogilise või humanist-
liku hoolivusega. Kõik need aspektid 
innustavad järele mõtlema, kas intellek-
tuaalse jalajälje kasvatamise ambitsioon 
kaalub üles ökoloogilise või potent-
siaalse info(müra) jalajälje.

Epner taaskasutab hoolikalt mõtte-
kaaslaste ideid ning põimib eesti teatri-
kultuuri kokku rahvusvahelise kunsti-
teaduste diskursusega, luues tihedaid 
kirjeldusi ja nappe tabavaid konstatee-
ringuid. Siin on lauseid, mille võib üliõpi-
lastele etlemiseks sobiva ilusa kõla ning 
täpse formuleeringu pärast pähe õppida, 
nagu näiteks: „Undi teatris murdus too-
nane modernistlik esteetika läbi post-
modernse maailmataju prisma“ (lk 163).

Marek Tamm on Epneri monograa-
fiat Postimehes juba arvustanud* ning 
toonud seal leebelt esile ka mõned küsi-
tavused. Kuna minul võttis „Mängitud 
maailmade“ läbitöötamine oodatust 
kauem aega, siis saan neile küsitavus-
tele ise vastata. Tamm seab kahtluse alla 
mõiste „fiktsionaalne maailm“ funkt-
sionaalsuse, leides, et igasugune maa-
ilm võib olla fiktsionaalne, „sest pole 
tervikuna kunagi tajutav ja eeldab seega 
kujutlusvõime rakendamist“. Epner on 
sellele intrigeerivale väitele juba esita-
nud „eelduse“, nentides: „Kõivu „aja- ja 
kohavaimudest“ sõltuv reaalsus on üsna 
lähedane sellele, mida Elana Gomel 
nimetab konsensuslikuks reaalsuseks: 
see on antud ajas ja kultuuris dominee-
riv (sic! – A. S.) kultuuriline mudel, mida 

Toomas Eduri  
„Romeo ja Julia“

Algus lk 20
.

Tantsuteater annab ainulaadse võima-
luse silmaga näha tegelaskujude käitu-
mise emotsionaalset alust: just liikumis-
keel suudab avada tundemaailma rik-
kuse, näidates tundepuhangute (kõnnib 
pilvedel), emotsionaalsete seisundite 
(põlved lõid nõrgaks) ja sise impulssidest 
tekkinud olukorra vastet liikumises, 
kehahoiakus ja -pingetes ning avardades 
neid kujundlikult tantsulistes liikumis-
jadades.

„Romeo ja Julia“ on hea näide: kuna 

lugu üldjuhul tutvustamist ei vaja, 
tõmbab balletti vaatama iga selle loo 
karaktereid esitava tantsija isikupärane 
tõlgendus, mis avab armastuse, au- ja 
kohusetunde, solvumise ja kättemaksu-
himu tahke. Praegusel juhul on kõige 
viimistletumad rollilahendused koge-
nud tantsijatel: Alena Škatulal, Jevgeni 
Gribil, Anatoli Arhangelskil, Sergei Upki-
nil, Vitali Nikolajevil, Daniel Kirspuul. 
Väiksema (solisti)kogemusega tantsijad 
kipuvad teinekord sõitma üleüldisel 
emotsioonil ning ära uppuma sammu-
soorituse korrektsusse. Mida rohkem 
on liigutused, žestid ja tantsukombinat-
sioonid täidetud tegelaskujude mõtetest 
ja tunnetest, mida enam on tantsija läbi 
mõelnud selle, mida tema karakter min-
gil hetkel tunneb ja millest see tuleneb 

(mis juhtus tegelasega enne seda, kui 
vaataja teda laval näeb), seda tugevam 
on tõmme teatrisse.

Põnev on jälgida, kuidas roll rikastub 
iga järgmise esituskorraga (seda muidugi 
siis, kui tantsija sellesse panustab) ning 
kuidas tantsija areneb ja avaneb eten-
dusest etendusse ja hooajast hooaega. 
Vanu, juba ammu tuttavaid lugusid ei 
tulda balletiteatrisse vaatama mitte 
ainult soovist argimured ilusat vaate-
mängu jälgides unustada, vaid seetõttu, 
et tegelaste omavaheline dünaamika 
teeb erisuguste tantsijaisiksuste ja rolli-
lahenduste tõttu silmale nähtavaks nii 
inimestevaheliste suhete keeruka paleti 
kui  ka nende käitumismotiivide palju-
suse samade olukordade ja sündmuste 
puhul.
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